Muistio 8/2018

Vanhusneuvoston kokous
Aika:
Paikka:

14.12.2018 klo 13.00 – 14.30
Terveyskeskus, Atrium

Läsnä:

Martti Kajaste
Heikki Manninen
Matti J. Laine
Kari Kuulas
Marja-Terttu Nieminen
Nea Kivistö
Eeva Saarinen
Riikka Kortelainen
Tuula Lind
Tarja Heino

Keravan Kristilliset Eläkeläiset ry, pj
Eläkeliiton Keravan yhdistys ry
Keravan Eläkkeensaajat ry
Keravan Eläkeläiset ry
Keravan Kansalliset seniorit ry
Keravan ev.lut. seurakunta
vapaa-ajan ja hyvinvoinnin palvelut, liikuntapalvelujohtaja
kaupunkitekniikka, talous- ja hallintojohtaja
kaupunginhallitus
sosiaali- ja terveyspalvelut, erityissuunnittelija, siht.

Poissa:

Raija Hietikko

sosiaali- ja terveyspalvelut, vastuualuejohtaja

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Esittelykierros.
2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
3. Edellisen kokousmuistion hyväksyminen
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
4. Kokouskäytännöt / Iiris Laukkanen, kaupungin lakimies
PowerPoint-esitys liitteenä.
5. Terveiset maakuntatreffeiltä
Puheenjohtaja osallistui maakuntatreffeille 21.11. Tässä tapaamisessa sovittiin, että 2019
lähdetään kokoamaan maakuntatasoista vanhusneuvostoa samanlaisena pilottina kuin nyt
jo toiminnassa olevat maakunnalliset vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto.
6. Toimintakertomus 2017 -2018
Toimintakertomus luonnos käytiin läpi kohta kohdalta. Täydennysten jälkeen hyväksyttiin.

2 (2)

7. Toimintasuunnitelma 2019
Toimintasuunnitelma vuosille 2018 -2019, jolloin toimintasuunnitelma 2018 toimii pohjana
ja siihen lisätään uusia teemoja vuodelle 2019:
- terveyskeskuksen korjausten määräraha (8.2?)
- Keravanjoen monitoimitalon suunnitelmista lausuminen (8.2?)
- kaupungin hyvinvointikertomus ja suunnitelma (8.3?)
- digitalisaatio
- muistisairaudet
- vanhuuteen varautuminen
- miten Keravan kaupungin kokonaisbudjetissa huomioidaan ikäihmiset
- ideana esitettiin myös äänitteen tekeminen vanhusneuvoston toiminnasta
Sovittiin kevään kokousajat: 8.2 / 8.3 / 5.4 / 10.5
8. Muut asiat
Lehdistötiedote vanhusneuvostossa esillä olleesta lähisuhdeväkivallasta, jossa alustajina oli
Suvanto ry:n ja Keravan Lyömätön Linja, välitetty kaupungin tiedottajalle. Selvitetään miten
edennyt. (Nea)
Kauppakeskus Karusellin puutteet puhuttavat edelleen.
Kaisu Mäkisen kannanotto liittyen kärkihankkeisiin sekä penkkeihin.
Todettiin, että uusia penkkejä on tullut, mutta penkkiprojekti vielä kesken.
9. Tiedotettavat
Boccia turnaus järjestetään ensi kesänä kymmenennen kerran.
I&O kärkihankkeen loppuseminaari 14.2.2019: Parasta elämää kotona III –juhlaseminaari.
Tieto välitetty vanhusneuvostolle s-postitse 12.12.2018
Vanhustenviikkoa vietetään ensi vuonna 6.-13.10.2019 teemalla Varaudu vanhuuteen.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15

